
Zestawy zaworów grzejnikowych i termostatycznych Serii Prestige charakteryzuj¹ siê now¹ niepowtarzaln¹ 
form¹ plastyczn¹ z wykorzystaniem naturalnego materia³u jakim jest drewno. Przeznaczone s¹ do monta¿u 
na grzejnikach centralnego ogrzewania z zasilaniem bocznym oraz na grzejnikach ³azienkowych.
Zestawy zaworów termostatycznych Prestige sk³adaj¹ siê z termostatu grzejnikowego oraz zaworu 
powrotnego. Termostat grzejnikowy ³¹czy w sobie funkcjê zaworu termostatycznego i g³owicy 
termostatycznej.
Zestawy zaworów grzejnikowych Prestige sk³adaj¹ siê z zaworu grzejnikowego do regulacji rêcznej 
oraz zaworu powrotnego.
Daj¹ mo¿liwoœæ indywidualnego odcinania grzejnika podczas eksploatacji lub wymiany grzejnika 
bez koniecznoœci opró¿niania instalacji z czynnika grzewczego.

Zawory powrotne posiadaj¹ równie¿ funkcjê nastawy wstêpnej wykorzystywanej do regulacji  przep³ywów  
w instalacji centralnego ogrzewania.  
Zawory posiadaj¹ z³¹czki zaciskowe do pod³¹czenie instalacji wykonanej z rur miedzianych - 15x1 , tworzywa 
sztucznego - 16x2 oraz ze stali - 15x1 .

Zawór grzejnikowy 
z pokrêt³em sto¿kowym

Zawór grzejnikowy 
z pokrêt³em walcowym cienkim

Zawór grzejnikowy 
z pokrêt³em walcowym grubym

Zawór termostatyczny
z pokrêt³em sto¿kowym

Zawór termostatyczny
z pokrêt³em walcowym grubym

Dane techniczne zaworów grzejnikowych

120°C
1 MPa
woda
1,5 MPa
od 0,13 do 1,40

Temperatura pracy
Ciœnienie nominalne
Czynnik grzewczy
Ciœnienie próbne
Zakres nastaw dla zaworu powrotnego  Kv
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Dane techniczne zaworów termostatycznych

120°C
1 MPa
woda
1,5 MPa
0,80
od 0,13 do 1,40
od 8°C do 30°C
22 min
0,06 MPa
0,6°C
40°C

Temperatura pracy
Ciœnienie nominalne
Czynnik grzewczy
Ciœnienie próbne
Kvs
Zakres nastaw dla zaworu powrotnego  Kv
Zakres regulacji temperatury
Czas zamkniêcia  zaworu termostatycznego
Max, ró¿nica ciœnienia
Histereza
Maksymalna temperatura pracy termostatu

Budowa i dzia³anie  zaworu grzejnikowego

Z³¹czka zaciskowa
Z³¹czka R1/2

Korpus

Wk³adka
zaworowaPokrêt³o

Zawór grzejnikowy rêczny posiada wk³adkê 
zaworow¹ do sterownia rêcznego. Za pomoc¹ 
walcowego pokrêt³a mo¿na regulowaæ iloœæ wody 
przep³ywaj¹cej przez grzejnik, lub ca³kowicie 
zamkn¹æ przep³yw. Kierunek przep³ywu jest 
dowolny w konsekwencji czego zawór mo¿e byæ 
instalowany na zasilaniu lub powrocie czynnika 
grzewczego. Zawór wyposa¿ony jest w z³¹czkê 
zaciskow¹ do rury miedzianej 15x1, do rury 
z tworzywa sztucznego 16x2, lub do rury ze stali GW 
1/2

Z³¹czka R1/2

Skala nastaw
Pokrêt³o
nastawnika

Czujnik
temp. Z³¹czka

zaciskowa

Grzybek zaworu

Bezpiecznik

Za pomoc¹ pokrêt³a nastawiamy ¿¹dan¹ 
temperaturê wed³ug skali nastaw. Skala nastaw 
okreœla pozycje skrajnych nastaw oraz temperaturê 
20°C na œrodkowym kana³ku skali. Zawór 
wyposa¿ony jest w z³¹czkê zaciskow¹ do rury 
miedzianej 15x1, do rury z tworzywa sztucznego 
16x2, lub do rury ze stali GW 1/2

Budowa i dzia³anie  zaworu termostatycznego
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Budowa i dzia³anie  zaworu powrotnego

Korpus

Ko³pak

Z³¹czka R1/2

Z³¹czka
zaciskowa

Zawór powrotny k¹towy posiada wk³adkê zaworow¹ 
s³u¿¹c¹ do zamykania przep³ywu przez grzejnik oraz 
realizacji nastawy wstêpnej dla danego grzejnika. 
Po ustawieniu nastawy wstêpnej dostêp do wk³adki 
zabezpieczany jest przez ko³pak ochronny. Zawór 
wyposa¿ony jest w z³¹czkê zaciskow¹ do rury 
miedzianej 15x1, do rury z tworzywa sztucznego 
16x2, lub do rury ze stali GW 1/2

Nastawa wstêpna zaworu powrotnego

Zawory powrotne posiadaj¹ mo¿liwoœæ ustawiania nastawy wstêpnej. Realizacjê nastawy wstêpnej  
dokonuje siê po zdjêciu ko³paka ochronnego  za pomoc¹ p³askiego wkrêtaka. Odkrêcaj¹c  grzybek zaworu 
pocz¹wszy od pozycji zamkniêtej o odpowiedni¹ iloœæ obrotów otrzymujemy przepustowoœæ zaworu 
przedstawion¹ na poni¿szym diagramie .
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Diagram przep³ywu dla zaworów powrotnych

Nastawa (iloœæ obrotów)

Kv

1 2 3 4

0,13 0,32 0,50 1,02

5

1,14

6

1,39



Wymiary
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